
1 

 

O DIREITO À VOZ DA CRIANÇA NO JUDICIÁRIO BRASILEIRO: A 

NECESSÁRIA IMPLEMENTAÇÃO LEGAL DO DIREITO A UM ADVOGADO 

PRÓPRIO. 

Giovana Neuburger Santini1 

 

RESUMO 

Este artigo trata da necessidade e da importância referente à implantação de um advogado 

próprio para as crianças e adolescentes durante o processo no poder judiciário. Abrangendo a 

importância da participação processual das crianças e adolescentes, bem como a indispensável 

oitiva deles em qualquer tipo processual. Ainda, é tratado os princípios trazidos pelo ECA que 

norteiam e reforçam a necessidade de um defensor próprio para a criança, bem como as 

garantias processuais, e a caracterização das crianças e adolescentes como sujeitos de direitos.  
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ABSTRACT 

This article describes the necessity and importance of children and adolescents having their 

own lawyer during a judiciary process in a judicial court. Furthermore, the article expands on 

the importance of minors participating in the procedural process and their indispensable 

hearing in any procedural type. Additionally, the article shows how the ECA's principles 

guide and reinforce the necessity of a child having their own defender while also 

demonstrating how children and adolescent's characterization and procedural guarantees are 

subjects of their rights. 

 

Keywords: child's voice, procedural participation of children, procedural participation of 

children and adolescents, hearing during the process, own lawyer.  

 

 

 

 
1 Graduanda em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. 

Orientadora: Ana Claudia Pompeu Torezan Andreucci. 

Email: giovana.santini@outlook.com 



2 

 

1. Introdução. 

Na Idade Média, meados do século XV, as crianças recebiam uma carteira de 

identidade “jurídica de adulto” a partir do momento em que conseguiam zelar por si, quando 

solucionavam suas necessidades básicas, por volta dos sete anos. Ao iniciar essa nova fase, a 

criança-adulto já respondia criminalmente por seus atos. 

Somente na Idade Moderna, entre os séculos XVI e XVIII, com as mudanças drásticas 

na economia e na sociedade, que a criança passou a ser objeto, testemunho e instrumento da 

família, tornando-se uma “criança filho-aluno”. É a partir deste momento que se inicia a 

escolarização de crianças e elas deixam de ser “adultas”, regredindo a identidade de filhos e 

alunos. Contudo, é nesse período que a criança passou a ser vista como inferior e objeto de 

posse, por outro lado, também se iniciou o afeto e a proteção à criança.  

Somente em meados do século XIX, a criança passa a ter direitos e uma infância de 

fato, se tornando um sujeito social; tal noção se conservou até atualmente. Com isso, o 

objetivo passa a ser a proteção dos filhos, iniciando-se a se percepção da importância do 

inconsciente infanto-juvenil e dos laços afetivos na infância, considerando seus impactos na 

vida adulta. 

É neste cenário que surge a Declaração Universal dos Direitos da Criança (1959), que 

reconhece a criança como sujeito de direitos e, em seu Princípio 1º, estabelece: 

A criança gozará todos os direitos enunciados nesta Declaração. Todas as  crianças, 

absolutamente sem qualquer exceção, serão credoras destes direitos, sem distinção 

ou discriminação por motivo de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou 

de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento ou qualquer outra 

condição, quer sua ou de sua família. 

A Convenção dos Direitos da Criança (CDC) inaugura o reconhecimento das crianças 

como sujeitos de direito, e ressalta a capacidade das crianças de serem de fato titulares desses 

direitos. 

Artigo 12, CDC: 

Os Estados Partes devem assegurar à criança que é capaz de formular seus próprios 

pontos de vista o direito de expressar suas opiniões livremente sobre todos os 

assuntos relacionados a ela, e tais opiniões devem ser consideradas, em função da 

idade e da maturidade da criança. Para tanto, a criança deve ter a oportunidade de ser 

ouvida em todos os processos judiciais ou administrativos que a afetem, seja 

diretamente, seja por intermédio de um representante ou de um órgão apropriado, 

em conformidade com as regras processuais da legislação nacional. 

Além disso, o CDC contribui para que a criança deixe de ser condicionada por 

ausência de poder por conta de sua vulnerabilidade e incapacidade, ao passo que instiga a 

vulnerabilidade psicológica e biológica da criança, e assim, não é dado a devida atenção a 

essa vulnerabilidade que é acarretada pela falta de poder dada a criança. 
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O que não se pode deixar de falar é “Para que se possa considerar a criança como ator 

social é necessário também trabalhar com as condições apresentadas por esta, sob pena de 

obter e proporcionar uma compreensão deformada da complexidade do fenômeno da 

infância.”(POSSAMAI, 2018). Deste modo, a criança precisa ser vista como participante ativa 

da vida social e não apenas como um ser que imita e interioriza puramente tudo ao seu redor. 

Isso posto, surge um novo objetivo, o de que a criança possua uma voz ativa no rascunho de 

sua vida, sendo sujeito de direito. 

Visto isso tudo, é necessário destacar que a participação da criança no processo é 

requisito absoluto para que ocorra e promoção de seus direitos, e assim, tornar a criança um 

verdadeiro sujeito de direitos. Afinal, para ser um sujeito de direitos é necessário ter sua ação 

considerada válida e sendo sui generis (única, daquele próprio ser). 

A participação da criança e do adolescente nos processos judiciários brasileiros vem se 

desenvolvendo e aumentando. No entanto, ainda não é o suficiente, não abrange o necessário, 

pois apenas a lei trata os menores de 18 anos como plenos sujeitos de direitos, enquanto na 

prática, suas ações como sujeitos de direito, na maioria das vezes, ainda são consideradas 

inválidas. 

O direito à participação se trata de um direito subjetivo que proporciona à criança o 

protagonismo em sua vida, ao invés de serem objetos de decisões tomadas por adultos de 

forma a garantir o cuidado e a proteção dos adultos. A participação democrática é um direito 

processual, não se limitando em ser um fim em si mesmo. 

No entanto, o tratamento recebido nos processos por crianças e adolescentes, os 

primeiros principalmente, é como objeto do processo, não havendo uma participação e 

consideração plena destes, ou seja, não possuem o direito à participação garantido. Tal 

comportamento afeta o acesso à justiça, o princípio do contraditório e o melhor interesse das 

crianças e adolescentes que fazem parte do processo ou são afetados por esse. 

Visto isso, para que o Estado consiga proteger, de fato, a criança, ele necessita 

fornecê-la um advogado próprio, que garanta que essa criança seja ouvida e exerça seus 

direitos de forma plena - principalmente o direito à participação. Ademais, não é só necessário 

que se repense a participação de crianças e adolescentes no processo, mas, também, em uma 

representação específica para estes, um advogado próprio. 
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2. Evolução Histórica. 

 Em um panorama global, como dito anteriormente, é somente a partir do final do 

século XIX e início do século XX que a infância e a criança passam a ser valorizados e 

protegidos. A primeira declaração que defendia e firmava a ideia da proteção e de direitos da 

criança, foi a Declaração de Genebra (1924), no entanto, esta não causou um impacto mundial 

notoriamente. Somente vinte anos depois é que foi criada a Fundação das Nações Unidas para 

a Infância (UNICEF) (1946).  

 A UNICEF surge, com o fim da Segunda Grande Guerra, como um órgão 

internacional que visa defender os direitos da criança, a proteger e melhorar suas vidas, 

buscando dar-lhes saúde, educação, nutrição e bem-estar.  

 Ainda, em 1948 funda-se a Declaração Universal dos Direitos Humanos (ONU), que 

destaca os cuidados especiais às crianças e à maternidade em seu artigo 25. 

Artigo 25 

2. A maternidade e a infância têm direito a cuidados e assistência especiais. Todas as 

crianças, nascidas dentro ou fora do matrimônio, gozarão da mesma proteção social. 

Em 1959 foi promulgada a Declaração Universal dos Direitos da Criança, pela 

Assembleia-Geral das Nações Unidas. Tal declaração busca garantir a proteção social da 

criança, bem como seu “desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, de forma 

sadia e normal e em condições de liberdade e dignidade” (ONU, 1959).  

Visto isso, como forma de responsabilizar o Estado e a sociedade pela proteção das 

crianças, temos, em 1969, a Convenção Americana sobre os Direitos Humanos (também 

conhecido como Pacto de San José Costa Rica). O artigo 19° desta convenção diz: “Toda 

criança tem direito às medidas de proteção que a sua condição de menor requer por parte da 

sua família, da sociedade e do Estado”. 

 É então, em 1979 que, no Ato Internacional da Criança, tivemos a propositura da 

Convenção dos Direitos da Criança (CDC), que só é consolidada em 1989, 11 anos depois. 

Sendo vista como a Carta Magna das crianças, que solidifica a criança como um sujeito de 

direitos, reconhecendo a concepção da participação das crianças em decisões que lhe dizem 

respeito. 
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A CDC foi o primeiro instrumento internacional que fixa um enquadramento jurídico 

para as crianças, além de ser a Convenção que possui o maior número de ratificações. Vale 

destacar que a Convenção foi escrita de forma coercitiva, exigindo comprometimento dos 

países signatários, além de estipular mecanismos de controle da implementação dos direitos e 

deveres nela descritos.     

Artigo 12 

Os Estados Partes devem assegurar à criança que é capaz de formular seus próprios 

pontos de vista o direito de expressar suas opiniões livremente sobre todos os 

assuntos relacionados a ela, e tais opiniões devem ser consideradas, em função da 

idade e da maturidade da criança. 

Para tanto, a criança deve ter a oportunidade de ser ouvida em todos os processos 

judiciais ou administrativos que a afetem, seja diretamente, seja por intermédio de 

um representante ou de um órgão apropriado, em conformidade com as regras 

processuais da legislação nacional. 

Desta forma, a Convenção é considerada um marco fundamental para implantação e 

fixação de um estatuto probo às crianças, trazendo consigo quatro pilares fundamentais: o 

interesse superior da criança, o direito à sobrevivência e ao desenvolvimento, o direito à não-

discriminação e o direito à participação.  

 No Brasil, o CDC, ao ser ratificado em 1990, estabeleceu “um micro sistema de 

proteção dos direitos fundamentais infantoadolescentes” (MORSCHBACHER, 2017), 

colocando o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) (1990) no controle da promoção e 

defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes. O ECA representou uma grande evolução 

no cenário das crianças brasileiras, vejamos.  

 Em 1927, temos a promulgação do 1º Código de Menores, que estabelece a 

imputabilidade antes dos 18 anos. Este código representou um grande avanço para a proteção 

das crianças e adolescentes, proibindo a “Roda dos Expostos” - crianças que eram 

abandonadas, colocadas em um cilindro que girava 180 graus para dentro de um prédio 

(chamado de ‘roda’), no qual as freiras iam recolher esta criança as crianças  colocadas na 

"Roda” eram alimentadas, assistidas e até instruídas para serem liberadas somente depois de 

estarem aptas a enfrentar a vida -, proibindo a punibilidade de adolescentes menores de 

dezoito anos e criando duas escolas, a “Escola de Preservação para Delinquentes” e a “Escola 

de Reforma para o Abandonado”. Tal Código foi destinado aos chamados de “menores em 

situação irregular”: 
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Artigo 1: O menor, de um ou outro sexo, abandonado ou delinquente, que tiver 

menos de 18 annos de idade, será submettido pela autoridade competente ás medidas 

de assistencia e protecção contidas neste Codigo. (BRASIL, 1927). 

 Assim, foi somente em 1941 que temos a criação de um órgão federal para assistir os 

menores, o Serviço de Assistência de Menores (SAM). Este órgão prestava assistência aos 

que eram chamados de “menores abandonados” e “desvalidos”, e acabou funcionando como 

um sistema penitenciário para a população. Em 1964, com o Golpe Militar, os militares 

encaram a infância como um problema nacional e criaram a Fundação Nacional do Bem-Estar 

do Menor (FUNABEM) e a Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor (FEBEM) - atual 

Fundação CASA -, extinguindo o SAM.  

Em 1979, é publicado o 2° Código de Menores, que insere a doutrina da proteção 

integral da criança. No entanto, o código não rompe com a linha principal de arbitrariedade, 

assistencialismo e repressão sofrida pelas crianças e adolescentes. Neste mesmo cenário, o 

código introduz o conceito de “menor em situação irregular”. Com isso, o termo “menor” 

passou a se referir a aquele que tem origem em família desorganizada, com maus costumes 

(protituição, vadiagem, frouxidão moral e outras características negativas).  

 Com o fim da ditadura, é redigida uma nova constituição brasileira, a Constituição 

Federal de 1988 (CF/88), que traz em seu artigo 227, direitos a serem assegurados às crianças, 

com o dever do Estado, da família e da sociedade de garanti-los. É, então, em 1990, que nasce 

o ECA, apoiado no artigo 227, CF/88, se tornando o marco legal do reconhecimento das 

crianças e adolescentes como sujeitos de direito e, portanto, como cidadãos (Lei Federal nº 

8069).   

 Isto posto, nos dias de hoje as crianças e adolescentes brasileiros, na teoria, são 

sujeitos de direito e possuem o direito à participação, devendo ser ouvidas. No entanto, não é 

isso que temos na prática; e, o Estado, deveria fornecer um advogado próprio para criança, a 

fim de garantir que seus direitos sejam respeitados; na Argentina, isso já é uma realidade.  

 Em Outubro de 2005, foi promulgada a Lei 26.061, “Ley De Protección Integral de 

los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes”, que tem por objetivo a proteção integral dos 

direitos das crianças e adolescentes na República Argentina, sendo totalmente sustentado pelo 

princípio da proteção integral das crianças; princípio este que veremos posteriormente e que 

também norteia o ECA.  Esta lei, ainda vai além, estipulando que, quando houver conflito 

entre direitos e interesses igualmente legítimos, o que prevalece são os direitos e interesses da 
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criança - artigo 3.  Ainda, dedica um capítulo inteiro impondo o direito que as crianças e os 

adolescentes possuem a um defensor próprio, estipulando os deveres do agente. Este agente é 

selecionado pelo congresso, e tem o dever de promover ações para proteger os interesses e 

direitos das crianças e adolescentes, e, ainda, intervir em sessões de conciliação ou mediação 

de forma a garantir que a criança seja ouvida e seus direitos e interesses respeitados.   

Ainda no cenário internacional, temos o surgimento do Conselho Nacional dos 

Direitos das Criança e do Adolescente (Conanda) (1991). O CONANDA, foi criado pela Lei 

nº 8.242, de 12 de outubro de 1991, é o órgão de instância máxima, e é responsável por 

efetivar os direitos, princípios e diretrizes contidos no ECA, além de ter o papel de formular, 

deliberar e controlar políticas públicas para crianças e adolescentes no âmbito federal.  

 

3. Os princípios do Direito da Criança e do Adolescente 

Segundo Miguel Reale, os princípios são como verdades ou juízos fundamentais que 

objetivam alcançar e garantir um sistema de conceitos aplicáveis a uma dada porção da 

realidade, tendo uma força interpretativa, ao abranger valores dotados de significados e 

relevância jurídica.  

Os princípios jurídicos possuem o papel de vincular enunciados lógicos, genéricos e 

dotados de fundamentalidade, tornando-se vetores de interpretação; além de contribuírem para 

a evolução, unidade e coesão do sistema jurídico.  

Segundo Amin (2013, p.72),  

o Estatuto da Criança e do Adolescente é um sistema aberto de regras e princípios. 

As regras nos fornecem a segurança necessária para delimitarmos a conduta. Os 

princípios expressam valores relevantes e fundamentam as regras, exercendo uma 

função de integração sistêmica, são os valores fundantes da norma. 

 O princípio da proteção integral da criança e do adolescente possui tamanha 

importância que também é conhecido como a “doutrina da proteção integral”. Segundo Amin 

(2013), “é formada por um conjunto de enunciados lógicos, que exprimem um valor ético 

maior, organizada por meio de normas interdependentes que reconhecem a criança e o 

adolescente como sujeitos de direito”.  

 Tal princípio possui relação direta com a dignidade da pessoa humana, e está presente 

no artigo 227 da CF/88. É com ele, que as crianças e adolescentes passam a ser tratados como 
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sujeitos de direito, em sua integralidade. Por conta deste princípio, e, em resposta à nova 

orientação constitucional, é que o ECA é criado.  

 Além disso, é nele que o ECA se fundamenta, “Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a 

proteção integral à criança e ao adolescente.” (BRASIL, 1990); trazendo dois pilares para sua 

efetivação: (a) Criança e adolescentes são sujeitos de direito; (b) a concepção da condição 

peculiar de pessoa em desenvolvimento.  

 O princípio da proteção integral visa garantir inúmeros direitos à criança, como o 

direito à sobrevivência - o que inclui à vida à saúde e à alimentação -, direito ao 

desenvolvimento pessoal e social - direito à educação, à cultura, ao lazer e à 

profissionalização -, bem como ao respeito à integridade física, moral e psicológica, ou seja, o 

direito À liberdade, ao respeito, à dignidade à convivência familiar e comunitária.  

Segundo o artigo 3º da referida lei,  

Art. 3º A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes 

à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, 

assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e 

facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual 

e social, em condições de liberdade e de dignidade. (BRASIL, 1990) 

 Visto isso, ao longo de seu texto, o ECA traz outros princípios com o fim de zelar pela 

doutrina da proteção integral da criança e do adolescente, tais como o princípio da prioridade 

absoluta, o princípio do melhor interesse da criança e dos adolescentes, o princípio da 

condição peculiar da pessoa em desenvolvimento, entre outros.  

 O princípio da prioridade absoluta é um princípio constitucional (artigo 227, CF), e, 

também, está previsto expressamente no ECA: 

Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público 

assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à 

saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à 

cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. 

Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende: 

a) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias; 

b) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública; 

c) preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas; 

d) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a 

proteção à infância e à juventude. (BRASIL, 1990) 



9 

 

O artigo 4° tem por objetivo elucidar a defesa e promoção dos direitos fundamentais 

garantidos à criança e ao adolescente, expressando ainda, que a prioridade absoluta não é um 

dever apenas de um órgão ou entidade, mas sim da família (natural ou substituta), de toda a 

comunidade e da sociedade em geral, além do poder público.   

Segundo Amin (2013, p.73), “estabelece primazia em favor das crianças e dos 

adolescentes em todas as esferas de interesse. Seja no campo judicial, extrajudicial, 

administrativo, social ou familiar, o interesse infantojuvenil deve preponderar”. 

Dessa forma, o princípio da prioridade absoluta implicaria uma prioridade 

orçamentária às crianças e adolescentes, uma prioridade na formulação de políticas públicas, 

tudo isso, sempre visando o que é melhor para crianças e adolescentes, e, os colocando em 

primeiro lugar. “Assim, se o administrador precisar decidir entre a construção de uma creche 

e de um abrigo para idosos, pois ambos são necessários, obrigatoriamente terá de optar pela 

primeira.” (AMIN, 2013, p.73).  

Tudo isto se dá, pois as crianças e adolescentes, são os que possuem a tutela de 

interesses mais relevante para o progresso do país. A prioridade absoluta tem como objetivo 

realizar a proteção integral, a concretização dos direitos fundamentais do futuro do nosso país.  

O princípio do melhor interesse da criança é um princípio orientador para o legislador 

e para o aplicador. Este princípio trata do melhor interesse da criança e do adolescente no 

momento de interpretação da lei, na elaboração de regras e na solução de conflitos.  

“Assim, na análise do caso concreto, acima de todas as circunstâncias fáticas e 

jurídicas, deve pairar o princípio do melhor interesse, como garantidor do respeito aos direitos 

fundamentais titularizados por crianças e jovens” (AMIN, 2013, p.83). Vale ressaltar que o 

melhor interesse, não é o que o julgador ou a família entende ser melhor para aquela criança, 

mas sim o que abrange seus direitos em sua totalidade e satisfaz a dignidade como criança.  

Infelizmente, nem sempre a prática corresponde ao objetivo legal. Não raro, 

profissionais, principalmente da área da infância e juventude, esquecem-se de que o 

destinatário final da doutrina protetiva é a criança e o adolescente e não “o pai, a 

mãe, os avós, tios etc.”. Muitas vezes, apesar de remotíssima a chance de 

reintegração familiar, porque, por exemplo, a criança está em abandono há anos, as 

equipes técnicas insistem em buscar um vínculo jurídico despido de afeto. (AMIN, 

2013, p.84). 

O princípio do melhor interesse, é um princípio norteador das exigências naturais da 

infância e da juventude, sendo que respeitá-lo e torná-lo real, é dever de todos.  
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O princípio da solidariedade é um princípio constitucional, reafirmado pelo ECA, mas 

que aparece de forma implícita, trazendo à sociedade, o dever de cuidar das crianças e 

adolescentes, garantindo seu melhor interesse.  

Tal dever é encontrado nos artigos 227, CF/88 “É dever da família, da sociedade e do 

Estado [...]”, tal frase se repete no artigo 4 do ECA: “ É dever da família, da comunidade, da 

sociedade em geral e do poder público [...]”.  O legislador faz com que todos tenhamos o 

dever de cuidar e zelar pelas crianças e adolescentes.  

Em primeiro lugar, a família, seja esta natural ou substituta, tem o dever moral de se 

assegurar o bem-estar de suas crianças, através do vínculo consanguíneo ou afetivo. Em 

segundo lugar, a comunidade, que é a parte da sociedade mais próxima das crianças e 

adolescentes, seja por morar próximo, por ir à mesma escola ou igreja; por essa proximidade, 

deve identificar quando seus direitos são violados, quando são colocados em risco e, devem 

evitar que isto ocorra.   

Em seguida, o legislador aborda a sociedade em geral, que passa a ser olhada como 

responsável por assegurar os direitos fundamentais. E, por último, temos o Poder Público, o 

Estado, que em todos os seus poderes - executivo, legislativo, judiciário -, deve garantir os 

direitos fundamentais a todas as crianças e adolescentes de nosso país.  

O artigo 6 do Estatuto, traz, ainda, a condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, 

que deve ser levado em conta na interpretação da lei. “Na interpretação desta Lei levar-se-ão 

em conta os fins sociais a que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e 

deveres individuais e coletivos, e a condição peculiar da criança e do adolescente como 

pessoas em desenvolvimento.” (BRASIL, 1990).  

A condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, acarreta o reconhecimento de que 

crianças e adolescentes não têm pleno conhecimento de seus direitos, portanto, não têm 

condições de gozar deles, ainda, não sendo capazes de sanar suas próprias necessidades 

básicas.  

A consequência prática de tudo isto reside no reconhecimento de que as crianças e 

adolescentes são detentores de todos os direitos que têm os adultos e que sejam 

aplicáveis à sua idade e mais direitos especiais, que decorrem precisamente do seu 

estatuto ontológico próprio de “pessoas em condição peculiar de desenvolvimento”. 

(CURY, 2013, p.39-40). 
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O artigo 100 do ECA traz uma série de princípios que devem ser levados em conta, de 

forma conjunta com os princípios citados anteriormente, na interpretação e aplicação da lei a 

crianças e adolescentes. Este artigo visa fornecer uma maior “rede de proteção” à criança e ao 

adolescente.   

Assim, de forma geral o artigo 100 traz (i) a condição de sujeitos de direitos; (ii) a 

proteção integral e prioritária; (iii) a responsabilidade primária e solidária do poder público; 

(iv) o superior interesse das crianças e adolescentes; (v) a privacidade; (vi) a intervenção 

precoce, ou seja, intervenção rápida e efetiva aos infantojuvenis que necessitem; (vii) 

intervenção mínima; (viii) a proporcionalidade a atualidade, as medidas devem ser avaliadas 

periodicamente para atender o que as crianças e adolescentes necessitam de fato; (ix) 

responsabilidade parental; (x) prevalência da família, sendo que o papel da família não pode 

ser “delegado” ao Estado; (xi) obrigatoriedade de informação, se houver intervenção, todos os 

envolvidos (criança, adolescente, pais, entre outros, devem saber o motivo de tal ação; (xii) 

oitiva obrigatória e participação, em decorrência de serem sujeitos de direito, as crianças e 

adolescentes devem ser ouvidos e participarem das medidas a serem aplicadas.  

 Em toda principiologia do artigo 100, vale-se destacar o principal ponto para este 

artigo, que são os incisos XI e XII, que tratam da obrigatoriedade da informação e da oitiva 

obrigatória e participação, respectivamente. Os incisos são claros quanto a participação 

efetiva da criança no processo, visto que ela é um sujeito de direitos, impondo a necessidade 

de informar a criança - “todos os envolvidos” -, aqui seria interessante a informação a todo 

momento, não apenas no caso de intervenção. Se o código defende que a criança e o 

adolescentes são sujeitos de direitos, tendo - teoricamente - os mesmos direitos dos adultos, 

eles devem ser informados desde o início do processo.  

 Nesse mesmo sentido, o inciso seguinte, ao trazer a oitiva obrigatória e a participação, 

justifica esses direitos, pelo fato da criança ser sujeito de direitos, indo além ao incluir “sendo 

sua opinião devidamente considerada pela autoridade judiciária competente''. A lei não 

poderia ser mais clara ao defender e impor a necessidade da participação e oitiva da criança e 

do adolescente.   

 Visto isso, a inserção do advogado próprio para a criança traz consigo o fundamento 

da necessidade de que esses direitos sejam efetivos, ou seja, a figura do advogado, neste 

cenário, seria para garantir que a criança receba todas as informações do processo, em seu 
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decorrer, além de ser ouvida tendo sua opinião devidamente considerada e participar de fato 

do processo. Podendo, assim, garantir sua prioridade absoluta e seu melhor interesse. 

 

4. Princípios do processo judicial brasileiro  

 O processo brasileiro traz consigo algumas garantias legais, as quais estarão aqui 

expostas, para demonstrar e sustentar a necessidade da implementação de um advogado 

próprio às crianças e adolescentes e seu efetivo direito à participação.   

O devido processo legal, também chamado de processo justo, é um princípio 

constitucional, assegurado no artigo 5º, inciso LIV, CF/88, “ninguém será privado da 

liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal”. é este princípio que dá fundamento a 

todos os demais princípios de nosso ordenamento jurídico.  Segundo Pagani (2018), “O 

devido processo legal deve ser entendido como um processo, movimento dinâmico e em 

constante mutação”. 

 O devido processo legal também pode ser definido como um complexo de segurança 

que de um lado assegura a tutela processual e a tutela material através da execução da função 

jurisdicional.  

“O devido processo legal substancial refere-se à limitação ao exercício do poder do 

Estado, autorizando o magistrado a questionar a razoabilidade de determinada lei e a 

justiça das decisões judiciais, estabelecendo o controle material da 

constitucionalidade e da proporcionalidade”. (SOUZA, 2018) 

“Por outro lado, o devido processo legal formal apresenta-se composto pelas 

garantias processuais já mencionadas: direito ao contraditório e à ampla defesa, a um 

processo com duração razoável, ao juiz natural, à inadmissibilidade de produção de 

provas ilícitas, etc.” (SOUZA, 2018)  

 Assim, o devido processo legal tem a finalidade de garantir a resolução justa, 

adequada, eficiente e tempestiva do mérito; assegurando, ainda, a vida, a propriedade e a 

liberdade humana (SOUZA, 2018). 

 O contraditório e a ampla defesa também estão previstos na constituição, mais 

especificamente no inciso LV do artigo 5º: “aos litigantes, em processo judicial ou 

administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com 

os meios e recursos a ela inerentes”.  
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 A ampla defesa é o instituto que dá origem ao contraditório. O primeiro, tem como 

objetivo garantir às partes o direito de “atuar de modo crítico e construtivo sobre o andamento 

do processo e seu resultado” (SOUZA, 2018). O segundo, é vital para o aperfeiçoamento 

apropriado do fenômeno processual, além de um conteúdo múltiplo que contempla um 

trinômio: (a) informação necessária; (b) reação possível; (c) diálogo pertinente.  

 O princípio do juiz natural proíbe a criação de tribunal ou juiz de exceção, para um 

julgamento determinado, e está previsto no artigo 5º, inciso XXXVII “não haverá juízo ou 

tribunal de exceção”. Todos os julgamentos e sentenças devem ser dados pela autoridade 

competente previamente estabelecida.  

  A competência é definida por meio de alguns parâmetros a serem analisados, tais 

como: (a) matéria, (b) valor da causa, (c) local do fato ou do domicílio das partes, (d) função 

do órgãos jurisdicionais. A competência pode ser relativa, quando há regras de interesse de 

uma das partes, ou competência absoluta, em interesse do Poder Judiciário, da justiça e da 

administração. Segundo Souza (2018), “se a regra de competência é instituída em benefício de 

uma das partes, casa àquela supostamente prejudicada alegar a desobediência à regra, para 

então exigir o seu respeito”.  

 A Constituição Federal e o CPC explicitam as regras de competência, organizando e 

racionalizando os encargos do Poder Judiciário. O artigo 42º CPC/2015 diz: “As causas cíveis 

serão processadas e decididas pelo juiz nos limites de sua competência, ressalvado às partes o 

direito de instituir juízo arbitral, na forma da lei.” (BRASIL, 2015).  

Em última análise, o princípio do juiz natural, que impede que o juízo seja escolhido 

para assumir determinada causa, tem o objetivo maior de assegurar a imparcialidade 

do mesmo. Como bem pondera Cândido Dinamarco, tem-se em vista, ao se 

consagrar o princípio do juiz natural, evitar que as pessoas fiquem submetidas a 

julgamento em que não tenha a “aura de imparcialidade” e as “garantias de 

idoneidade" próprias dos magistrados"." (SOUZA, 2018) 

O ECA oferece à criança o direito de participação processual, no entanto, há uma 

lacuna no quesito de procedimentos que iriam efetivar e proporcionar a oitiva da criança e do 

adolescente. Segundo Silva (2016), o direito de ser ouvido e de participar do processo só 

passou a ser configurado como princípio expresso interpretativo de todo sistema com a 

reforma do Estatuto, a partir da Lei de Adoção (Lei 12.010/09). 

Ainda, o autor defende que  
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o direito a ser ouvido e a participação é princípio vetor de todo o direito da criança e 

do adolescente, o que se dá por ser decorrente dos princípios da proteção integral e 

da prioridade absoluta, que elevaram a criança e o adolescente ao patamar de 

sujeitos de direito. (SILVA, 2017, p.140) 

Nesse sentido, é importante destacar que o artigo 100 do ECA, em seu inciso XII, traz 

a oitiva e a participação obrigatória, das crianças e dos adolescentes, nos casos de aplicação 

de medidas de proteção.  

XII - oitiva obrigatória e participação: a criança e o adolescente, em separado ou na 

companhia dos pais, de responsável ou de pessoa por si indicada, bem como os seus 

pais ou responsável, têm direito a ser ouvidos e a participar nos atos e na definição 

da medida de promoção dos direitos e de proteção, sendo sua opinião devidamente 

considerada pela autoridade judiciária competente, observado o disposto nos §§ 1 o 

e 2 o do art. 28 desta Lei. (BRASIL, 1990) 

Ainda nessa perspectiva, o ECA destaca alguns cenários em que a criança deve ser 

ouvida e ter participação processual, tais como: (a) no cenário de colocação em família 

substituta - artigo 28 -; (b) na ação de destituição do poder familiar - artigo 161.  

A problemática que quero abordar, neste tópico, é o fato do ECA prevê apenas o 

direito à participação e a oitiva e omitir no quesito de procedimentos e de regras processuais, 

dificultando a efetividade deste direito. Dessa forma, o papel do advogado próprio da criança 

também se faz presente aqui, no sentido de acompanhar procedimentos e garantir que as 

regras processuais sejam seguidas e a criança e o adolescente permaneçam com seus direitos 

efetivados e protegidos.  

Quando tratamos da representação processual adequada às crianças e adolescentes, é 

preciso fornecê-las um representante capacitado, caso contrário, o seu direito constitucional 

de acesso à justiça e sua participação efetiva, estarão em risco. Nesse ponto, não refiro a 

somente casos em que a criança e/ou o adolescente está em um dos pólos do processo, mas 

sim analisar o processo sob diversas dimensões, entendendo que “especificamente o direito à 

participação processual, exige a inclusão da criança ou do adolescente no processo para que 

figure como parte em sua dimensão de parte em sentido processual” (SILVA, 2017, p.149).  

Nesse sentido, defende Silva, a criança como parte do processo deve possuir todas as 

prerrogativas e poderes para que o direito à participação seja assegurado. e, ainda, vivenciar 

algo diferente do exposto, levaria ao retrocesso à Doutrina de Situação Irregular, 

considerando a criança como objeto e, sua fala, uma mera expressão de opinião.  

Ainda, a Ministra relatora Nancy Andrighi defende:  
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certamente, o processo civil moderno não ignora o sujeito à vista da relação de 

direito material, independentemente deste ocupar ou não em pólo no processo. nesse 

sentido, negar à criança o tratamento de parte seria o mesmo que equipará-la a 

objeto da ação, quando em verdade, este é, na espécie, o poder familiar e não o 

menor em si (RE 1378080 RJ, Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, 

Julgamento em 22 de outubro de 2013) 

 Dessa forma, uma representação adequada seria uma representação de qualidade e 

imparcial a todo momento, visto que, a depender da situação, o representante legal terá seu 

interesse conflitante com o da criança / adolescente. Se a criança obtiver um defensor público, 

um advogado próprio só para defender seus interesses, ela terá uma representação adequada e, 

mais uma vez, terá seu melhor interesse garantido além de exercer todos seus direitos de 

forma plena.  

 

5. Figura do Defensor Público da criança na Argentina  

 A Lei 26.061 da Argentina, intitulada como Ley Protección Integral de los Derechos 

de las Niñas, Niños y Adolescentes - Lei de Proteção Integral dos Direitos das Crianças e 

Adolescentes, tem por objetivo a proteção integral do direitos das crianças e adolescentes na 

República da Argentina, estabelecendo direitos apoiados e aplicados por meio do princípio do 

superior interesse da criança.    

 Tal lei, em seu decorrer impõe direitos das crianças e adolescentes, bem como 

procedimentos a serem seguidos e, mais importante, estabelece um Defensor Público, 

destinado à garantir que as crianças sejam de fato a prioridade absoluta e tenham o seu melhor 

interesse garantido, denominado Defensor De Los Derechos De Las Niñas, Niños Y 

Adolescentes.  

O Artigo 1º da Lei, é claro ao definir seu objeto, trazendo de forma objetiva e clara 

que visa garantir que as crianças e adolescentes tenham o exercício pleno e efetivo de seus 

direitos, tanto aqueles nacionais quanto os impostos pelos tratados internacionais. 

Art. 1.– Objeto. Esta ley tiene por objeto la protección integral de los 

derechos de las niñas, niños y adolescentes que se encuentren en el 

territorio de la República Argentina, para garantizar el ejercicio y 

disfrute pleno, efectivo y permanente de aquellos reconocidos en el 

ordenamiento jurídico nacional y en los tratados internacionales en 

los que la Nación sea parte. 
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O Artigo 2 impõe a aplicação obrigatória da lei em todos os âmbitos que envolvem as 

crianças e os adolescentes, já trazendo a necessidade da oitiva e cuidados com as crianças e 

adolescentes, para que se manifestem em qualquer âmbito e forma. Por fim, e muito 

importante, impõe que os direitos ali expostos são inalienáveis, interdependentes, indivisíveis 

e intransigentes. 

Art. 2.– Aplicación obligatoria. La Convención sobre los Derechos 

del Niño es de aplicación obligatoria en las condiciones de su 

vigencia, en todo acto, decisión o medida administrativa, judicial o de 

cualquier naturaleza que se adopte respecto de las personas hasta los 

dieciocho años de edad. Las niñas, niños o adolescentes tienen 

derecho a ser oídos y atendidos cualquiera sea la forma en que se 

manifiesten, en todos los ámbitos. 

Los derechos y las garantías de los sujetos de esta ley son de orden 

público, irrenunciables, interdependientes, indivisibles e 

intransigibles. 

(grifo nosso) 

Em continuidade, o artigo 3 abrange todos os pontos a serem respeitados quando 

tratamos do superior interesse da criança e do adolescente. Vale destacar que na alínea “b”, é 

reforçado o direito das crianças serem ouvidas e que sua opinião seja levada em conta. Por 

fim, o final do artigo traz o entendimento de que quando houver conflito entre direitos de 

crianças e de adolescentes, e outros direitos igualmente legítimos, o direito que deverá 

prevalecer é o das crianças e adolescentes - afinal, eles são o superior interesse.  

Art. 3.– Interés superior. A los efectos de la presente ley se entiende 

por interés superior de la niña, niño y adolescente la máxima 

satisfacción, integral y simultánea de los derechos y garantías 

reconocidos en esta ley. 

Debiéndose respetar: 

a) Su condición de sujeto de derecho; 

b) El derecho de las niñas, niños y adolescentes a ser oídos y que su 

opinión sea tenida en cuenta; 

c) El respeto al pleno desarrollo personal de sus derechos en su 

medio familiar, social y cultural; 

d) Su edad, grado de madurez, capacidad de discernimiento y demás 

condiciones personales; 
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e) El equilibrio entre los derechos y garantías de las niñas, niños y 

adolescentes y las exigencias del bien común; 

f) Su centro de vida. Se entiende por centro de vida el lugar donde las 

niñas, niños y adolescentes hubiesen transcurrido en condiciones 

legítimas la mayor parte de su existencia. 

Este principio rige en materia de patria potestad, pautas a las que se 

ajustarán el ejercicio de la misma, filiación, restitución del niño, la 

niña o el adolescente, adopción, emancipación y toda circunstancia 

vinculada a las anteriores cualquiera sea el ámbito donde deba 

desempeñarse. 

Cuando exista conflicto entre los derechos e intereses de las niñas, 

niños y adolescentes frente a otros derechos e intereses igualmente 

legítimos, prevalecerán los primeros. 

(grifo nosso) 

Ainda, o artigo 5º expõe as implicações trazidas ao considerarmos as crianças e 

adolescentes como prioridade absoluta, trazendo a responsabilidade de garantia desses 

direitos, para o governo. Neste sentido, há a imposição da proteção jurídica desses direitos 

quando estes colidem com direitos de adultos ou de pessoas jurídicas; e a necessidade de que 

lhes seja dada prioridade nos serviços essenciais.  

Art. 5.– Responsabilidad gubernamental. Los organismos del Estado 

tienen la responsabilidad indelegable de establecer, controlar y 

garantizar el cumplimiento de las políticas públicas con carácter 

federal. 

La prioridad absoluta implica: 

1. Protección y auxilio en cualquier circunstancia; 

2. Prioridad en la exigibilidad de la protección jurídica cuando sus 

derechos colisionen con los intereses de los adultos, de las personas 

jurídicas privadas o públicas; 

3. Preferencia en la atención, formulación y ejecución de las políticas 

públicas; 

4. Asignación privilegiada e intangibilidad de los recursos públicos 

que las garantice; 

5. Preferencia de atención en los servicios esenciales. 

Como forma de garantir a prioridade absoluta das crianças, o artigo 24 traz o direito de 

opinar e ser ouvido, ressaltando que a opinião deve ser levada em consideração conforme a 
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maturidade e desenvolvimento da criança, não simplesmente, estabelecendo uma idade. 

Afinal, o desenvolvimento ocorre de forma diferente para cada pessoa humana. Ainda o 

direito é estendido para todos os âmbitos e relações que envolvem a criança.   

Art. 24.– Derecho a opinar y a ser oído. Las niñas, niños y 

adolescentes tienen derecho a: 

a) Participar y expresar libremente su opinión en los asuntos que les 

conciernan y en aquellos que tengan interés; 

b) Que sus opiniones sean tenidas en cuenta conforme a su madurez y 

desarrollo. 

Este derecho se extiende a todos los ámbitos en que se desenvuelven 

las niñas, niños y adolescentes; entre ellos, al ámbito estatal, familiar, 

comunitario, social, escolar, científico, cultural, deportivo y 

recreativo. 

Ademais, se a criança e o adolescente devem opinar e ser ouvidos, para tanto, o artigo 

27 traz garantia mínimas de procedimento a serem seguidas.  

Art. 27.– Garantías mínimas de procedimiento. Garantías en los 

procedimientos judiciales o administrativos. Los organismos del 

Estado deberán garantizar a las niñas, niños y adolescentes en 

cualquier procedimiento judicial o administrativo que los afecte, 

además de todos aquellos derechos contemplados en la Constitución 

Nacional, la Convención sobre los Derechos del Niño , en los tratados 

internacionales ratificados por la Nación Argentina y en las leyes que 

en su consecuencia se dicten, los siguientes derechos y garantías: 

a) A ser oído ante la autoridad competente cada vez que así lo solicite 

la niña, niño o adolescente; 

b) A que su opinión sea tomada primordialmente en cuenta al 

momento de arribar a una decisión que lo afecte; 

c) A ser asistido por un letrado preferentemente especializado en 

niñez y adolescencia desde el inicio del procedimiento judicial o 

administrativo que lo incluya. En caso de carecer de recursos 

económicos el Estado deberá asignarle de oficio un letrado que lo 

patrocine; 

d) A participar activamente en todo el procedimiento; 

e) A recurrir ante el superior frente a cualquier decisión que lo afecte. 

 A Lei é tão clara em relação a tamanha importância de um defensor dos direitos das 

crianças e adolescentes que dedicou um capítulo inteiro à sua explanação - o Capítulo III. 
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Este, se inicia, no artigo 47, impondo a criação do defensor  e sua definição. Em seguida, no 

artigo 48, a Lei traz o funcionamento nos níveis nacionais e provinciais. Neste ponto, vale 

ressaltar que, de acordo com o artigo 58, o defensor é um serviço gratuito, exclusivo e que 

não permite a intervenção de dirigentes e intermediários.   

Art. 47.– Creación. Créase la figura del defensor de los Derechos de 

las Niñas, Niños y Adolescentes, quien tendrá a su cargo velar por la 

protección y promoción de sus derechos consagrados en la 

Constitución Nacional, la Convención sobre los Derechos del Niño y 

las leyes nacionales. 

Art. 48.– Control. La defensa de los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes ante las instituciones públicas y privadas y la 

supervisión y auditoría de la aplicación del sistema de protección 

integral se realizará en dos niveles: 

a) Nacional: A través del defensor de los Derechos de las Niñas, 

Niños y Adolescentes; 

b) Provincial: Respetando la autonomía de las provincias y de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como las instituciones 

preexistentes. 

Las legislaturas podrán designar defensores en cada una de las 

jurisdicciones, cuya financiación y funciones serán determinadas por 

los respectivos cuerpos legislativos. 

Art. 58.– Gratuidad. El defensor de los Derechos de las Niñas, Niños 

y Adolescentes determinará en forma exclusiva los casos a que dará 

curso; las presentaciones serán gratuitas, quedando prohibida la 

participación de gestores e intermediarios. 

Como forma de garantir uma boa assistência às crianças, o artigo 50 traz requisitos 

para a ocupação do cargo, dentre eles, e, ao meu ver, o mais importante, é acreditar na 

adequação e especialização na defesa e proteção dos direitos das crianças e dos adolescentes.   

Art. 50.– Requisitos para su elección. El defensor de los Derechos de 

las Niñas, Niños y Adolescentes, deberá reunir los siguientes 

requisitos: 

a) Ser argentino; 

b) Haber cumplido treinta (30) años de edad; 

c) Acreditar idoneidad y especialización en la defensa y protección 

activa de los derechos de las niñas, niños y adolescentes y familia. 
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 Em seguida, o artigo 55 estabelece as funções a serem desempenhadas pelo defensor, 

dentre elas um informe, a ser explicado e especificado no artigo 57.   

Art. 55.– Funciones. Son sus funciones: 

a) Promover las acciones para la protección de los intereses difusos o 

colectivos relativos a las niñas, niños y adolescentes; 

b) Interponer acciones para la protección de los derechos de las 

niñas, niños y adolescentes en cualquier juicio, instancia o tribunal; 

c) Velar por el efectivo respeto a los derechos y garantías legales 

asegurados a las niñas, niños y adolescentes, promoviendo las 

medidas judiciales y extrajudiciales del caso. Para ello puede tomar 

las declaraciones del reclamante, entenderse directamente con la 

persona o autoridad reclamada y efectuar recomendaciones con 

miras a la mejoría de los servicios públicos y privados de atención de 

las niñas, niños y adolescentes, determinando un plazo razonable 

para su perfecta adecuación; 

d) Incoar acciones con miras a la aplicación de las sanciones por 

infracciones cometidas contra las normas de protección de las niñas, 

niños y adolescentes, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal 

del infractor, cuando correspondiera; 

e) Supervisar las entidades públicas y privadas que se dediquen a la 

atención de las niñas, niños o adolescentes, sea albergándolos en 

forma transitoria o permanente, sea desarrollando programas de 

atención a los mismos, debiendo denunciar ante las autoridades 

competentes cualquier irregularidad que amenace o vulnere los 

derechos de todas las niñas, los niños o los adolescentes; 

f) Requerir para el desempeño de sus funciones el auxilio de la fuerza 

pública, de los servicios médicos-asistenciales y educativos, sean 

públicos o privados; 

g) Proporcionar asesoramiento de cualquier índole a las niñas, niños 

y adolescentes y a sus familias, a través de una organización 

adecuada; 

h) Asesorar a las niñas, niños, adolescentes y a sus familias acerca de 

los recursos públicos, privados y comunitarios, donde puedan recurrir 

para la solución de su problemática; 

i) Intervenir en la instancia de asesoramiento de mediación o 

conciliación; 

j) Recibir todo tipo de reclamo formulado por los niños, niñas o 

adolescentes o cualquier denuncia que se efectúe con relación a las 

niñas, niños y adolescentes, ya sea personalmente o mediante un 
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servicio telefónico gratuito y permanente debiéndose dar curso de 

inmediato al requerimiento de que se trate. 

Tal informe é feito anualmente e deve conter as denúncias atendidas e o resultado das 

investigações realizadas, além de todos os dados dos participantes, dos denunciados e das 

crianças e adolescentes. Ao analisarmos, o informe é o meio de prestação de contas feito pelo 

defensor ao Estado.  

Art. 57.– Contenido del informe. El defensor de los Derechos de las 

Niñas, Niños y Adolescentes deberá dar cuenta en su informe anual de 

las denuncias presentadas y del resultado de las investigaciones. En el 

informe no deberán constar los datos personales que permitan la 

pública identificación de los denunciantes, como así tampoco de las 

niñas, niños y adolescentes involucrados. 

El informe contendrá un anexo en el que se hará constar la rendición 

de cuentas del presupuesto del organismo en el período que 

corresponda. 

O artigo 64 elenca os deveres do defensor. Vejamos: 

Art. 64.– Deberes. Comprobada la veracidad de la denuncia o 

reclamo, el defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y 

Adolescentes deberá: 

a) Promover y proteger los derechos de las niñas, niños y adolescentes 

mediante acciones y recomendaciones que efectuará ante las 

instancias públicas competentes, a fin de garantizar el goce y el 

ejercicio de los mismos; 

b) Denunciar las irregularidades verificadas a los organismos 

pertinentes quienes tienen la obligación de comunicar al defensor de 

los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes el resultado de las 

investigaciones realizadas; 

c) Formular recomendaciones o propuestas a los organismos públicos 

o privados respecto de cuestiones objeto de su requerimiento; 

d) Informar a la opinión pública y a los denunciantes acerca del 

resultado de las investigaciones y acciones realizadas. A tal efecto 

deberá establecerse un espacio en los medios masivos de 

comunicación. 

Assim, não tem como continuarmos negando a extrema importância de um defensor 

que atue exclusivamente para garantir a proteção, a oitiva e a opinião das crianças e 

adolescentes, em todos os assuntos que lhes dizem respeito.  
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Considerações finais 

Conclui-se, então, que para que a criança possua todas as garantias processuais, bem 

como se caracterize, de fato, como sujeitos de direito, é necessário que ela participe do 

processo e seja ouvida – levada em consideração – para se efetivar seu melhor interesse e sua 

prioridade absoluta.  

Além disso, a necessidade de um “defensor da criança” se mostra tão real no Brasil a 

5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais autorizou a defensora pública Eden 

Matar a atuar como defensora da criança no caso que envolve crianças em condição de 

extrema pobreza e que sofriam violência física e psicológica em casa.  Ademais, o TJ-MG 

entendeu que as crianças e adolescentes deveriam ter a opção de dialogar com o defensor em 

busca de seus direitos. Ainda, houve casos similares nos estados do Mato Grosso do Sul e 

Alagoas.  

No Mato Grosso do Sul, a 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça permitiu que a 

Defensoria Pública atuasse como ‘guardiã dos vulneráveis’ – custos vulnerabilis -, 

concretizando a defesa dos interesses individuais e coletivos da criança e do adolescente 

durante uma ação de medida protetiva envolvendo cinco crianças. No Alagoas, o caso foi 

similar, com a autorização para atuação como custos vulnerabilis, segundo o desembargador 

relator, Fábio José Bittencourt Araújo  "não é importante apenas para exercer a defesa, em si, 

do assistido, mas especialmente para garantir que os direitos dos vulneráveis sejam 

observados e preservados, independentemente de haver ou não advogado particular 

constituído". 

Assim, ressaltar-se a necessária presença de um advogado próprio da criança de forma 

a assegurar que os princípios trazidos pelo ECA sejam, de fato assegurado, princípios esses 

extremamente importantes para resguardar as crianças. Princípios esses, princípio da proteção 

integral; princípio da prioridade absoluta; princípio do melhor interesse da criança; princípio 

da solidariedade; princípio da condição peculiar de pessoa em desenvolvimento; e, na 

principiologia trazida pelo artigo 100 do ECA, (inciso xi) obrigatoriedade de informação, se 

houver intervenção, todos os envolvidos (criança, adolescente, pais, entre outros, devem saber 

o motivo de tal ação, e, (inciso xii) oitiva obrigatória e participação, em decorrência de serem 

sujeitos de direito, as crianças e adolescentes devem ser ouvidos e participarem das medidas a 

serem aplicadas. 
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Neste ponto, vale destacar que, como tratado anteriormente, cada princípio tem um 

fato gerador para existir, e, se existem, é porque são necessários. O caso do Menino Bernardo, 

que repercutiu nacionalmente, é, infelizmente, mais um exemplo concreto de que a criança 

precisa sim ser ouvida e participar das decisões que a afetam. Bernardo aos seus onze anos, 

foi até um fórum e pediu – solicitou, expressou sua vontade de - para morar com outra 

família, por estar em sofrimento. Análises feita pela psicóloga, apontaram abusos 

psicológicos, que aparentemente foram, majoritariamente, praticados pela madrasta - que, 

inclusive, o deixava para fora de casa na ausência de seu pai -; no entanto, nenhum abuso 

físico foi comprovado. Mesmo sabendo de todos os fatos, a pedido do pai (médico famoso da 

cidade pequena), o juiz permitiu que o menino voltasse a morar com ele e a madrasta, o 

tirando da casa dos avós. Bernardo não foi ouvido, um juiz decidiu totalmente contra sua 

vontade; Bernardo foi encontrado morto meses depois.   

Podemos, então, concluir que a figura do advogado da criança no Brasil seria de 

extrema importância para proteger a criança e o adolescente, efetivando os direitos 

consagrados pelo ECA, bem como para garantir que a criança seja um sujeito de direito, e seja 

ouvida participando das tomadas de decisões a seu respeito.  
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